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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۵۶۳۱شهریور ماه  ۰۲پنجشنبه 

 ۵۰۲۱ششم محرم الحرام 

 ۵۱۸۱۸شماره  - ۵۸۹۳سپتامبر  ۵۵

 ۶]صفحه[: 

شدگان بالتکلیف، اموال توقیفی و الیحه بازسازی  عفو زندانیان، بازداشت مورد عالی در یها اظهارات سرپرست دادگاه

 کانون وکالی دادگستری

 

عفو حضرت امام طی سه ماه گذشته جمع  یئتخبرگزاری جمهوری اسالمی: در ارتباط با بخشنامه اخیر ه -تهران 

 کثیری از زندانیان کشور در ارتباط با جرائم عمومی که متنبه شده بودند، طبق شرایطی از زندان آزاد شدند.

های عالی ضمن اعالم این خبر افزود: طبق  محمد موسوی بجنوردی سرپرست دادگاه یداالسالم و المسلمین س حجت

مجرمین  یاستثنا رت امام مدظله تعداد زیادی از زندانیان جرائم عادی کشور )بهعفو حض یئتبخشنامه اخیر ه

ها،  های ضدانقالب، واردکنندگان، سازندگان و موزعین رده باالی مواد مخدر، افراد فرق ضاله، جاسوس گروهک

ء و ربایندگان ، سارقین مسلح، محکومین جرائم اختالس و ارتشایا برداران حرفه محکومین تجاوز به عنف، کاله

منتظری در ارتباط با دستورالعمل عفو اعیاد فطر و قربان مشمول عفو  العظمی هللا یتاشخاص( مشمول عفو حضرت آ

 قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و یا مشمول تخفیف گردیدند.

مختلف  های یئتاعزام هها گفت: با توجه به  عضو شورایعالی قضایی در رابطه با آزادی گروکها ]گروهکها[ از زندان

هایی از منابعی از قبیل حاکم شرع، دادستان،  ها حتی در اقصی نقاط کشور، چنانچه گزارش بازرس به محاکم و زندان

 ها ینعفو برسد که آزادی ا یئتدادیار، ناظر زندان، مسئول اطالعات، مسئول زندان و یا بازرسان اعزامی به ه

شوند، مشمول عفو قرار  های فاسد نمی و جذب مجدد گروهک سازد ینم نظام جمهوری اسالمی وارد ضرری به

 گیرند. می

آقای بجنوردی همچنین گفت: امکان توبه برای کلیه زندانیان وجود دارد و هر کس به هر تهمتی که بازداشت شده 

 خواهد گرفت...است، چنانچه احراز شود توبه کرده و اصالح شده است، مطمئن باشد مشمول عفو حضرت امام قرار 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


